
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ZADEJTE NÁZEV SPOLEČNOSTI.] 

Posvícenská zábava 

 
Kulturní dům 20.00 hod 

DRAKIÁDA 

SPORT. HŘIŠTĚ 10.00 HOD 
Malování a opékání buřtů 

 

ČAJE PRO SENIORY 

ŠTRŮDLOVÁNÍ OD 16.00 

 

 Slovo starosty: 
Vážení spoluobčané  

Od posledního vydání 

obecního   zpravodaje   uběhly  

čtyři měsíce  a  za tuto  dobu  

se  v  naší obci mnoho událo. 

Ve  stručnosti  Vás  seznámím 

s tím hlavním. Dokončeny byly 

opravy dvou chodníků a také 

části komunikace v ulici Nad  

hřištěm. Tyto velké opravy 

byly pro letošní rok poslední. 

Ovšem drobné akce budou 

pokračovat dále. Z podnětu 

našich občanů na posledním 

veřejném zasedání ZO byl 

vyměněn můstek na pěší zóně 

u rybníka. Původní dřevěný byl 

ve špatném stavu a hrozilo 

zřícení. Pan Červený poskytl 

ocelový mostek, který vydrží 

podstatně déle. Čistotu obce 

se nám daří udržet na úrovni 

díky včasnému úklidu panem 

Berkou a za přispění firmy 

Kámen Zbraslav, která již 

několikrát nechala obec 

zamést čistícím strojem.   
                        (pokračování uvnitř) 
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     ZPRAVODAJ OBCE KNĚŽEVES          ROČNÍK 12           ZÁŘÍ           ČÍSLO 3 / 2011      

Novinky z mateřské školy 

V   Mateřské  škole  Kněževes  byl   úspěšně   zahájen  již  třetí  

školní  rok.  Letos  došlo ke  změnám v  pedagogickém sboru –  

novou   paní  učitelkou  ve 2. oddělení   je  Maruška   Olišarová   

z  Hostouně,    v  1.  oddělení   se  novou  paní  učitelkou  stala   

Jana Čermáková, Dis., ze Středokluk. 

Do funkce  ředitelky  školy  byla  jmenována  Mgr. Niké Slabová  z  Kněževsi.  

Co nového ve školce podnikáme? Především jsme si děti rozdělili do dvou oddělení 

dle věku - ve 2. oddělení jsou tak výhradně "batolata" narozená v roce 2008. V 1. 

oddělení je naproti tomu převaha předškoláků, kterých je letos dokonce 14. Paní 

učitelky tak mohou s dětmi pracovat přiměřeně věkovým schopnostem a 

dovednostem, což se nám již v prvních týdnech osvědčilo. Se staršími dětmi vyrážíme 

několikrát týdně na vycházky obcí, jindy se i s malými vydáváme navštívit třeba koně 

Valdu, kozičky do Maštale nebo starostova prasátka. Se správcem hřiště jsme si 

domluvili termíny a chodíme dvakrát týdně na trávník, kde můžeme hrát míčové a jiné 

hry. Našlo se pro nás i místo k uskladnění sportovních potřeb a nezbytného "pitného 

režimu". V zimě a za špatného počasí budeme využívat Kulturní dům jako tělocvičnu  a 

nebude se nám tak stávat, abychom trávili celý den zavření ve školce. 

Do Kulturního domu máme pozvaná také zájezdová divadélka, na která tak budou 

moci přijít i neškolkové děti a zpestřit si  svá zimní dopoledne. Ven na zahrádku 

chodíme i "po spa", na zdravém vzduchu tedy trávíme i více než polovinu 

"školkového" dne. A nedělá nám potíž brát si s sebou vodu k pití. Veškeré informace 

posíláme rodičům e-mailem, což se setkalo s obrovskou odezvou! Spolupracujeme 

úzce s obcí - momentálně jsme dostali k dispozici několik vývěsek ve vesnici, které 

rychle zaplníme ukázkami prací dětí a dalšími zprávami.            Pokračování uvnitř zpravodaje 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 16. 5. 2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1)zprávu starosty obce p. Kettnera o činnosti Rady a zastupitelstva obce od posledního veřejného zasedání, které se konalo 

14.3.2011  

2) zprávu místostarosty p. Dojcsana o činnosti a jednáních uskutečněných za období od veřejného zasedání dne 14.3.2011 

 
 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 21. 6. 2011 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
 a přijímá výpověď ředitelky mateřské školy Pohádka v Kněževsi  p. Vláškové  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

složení  komise  pro přípravu výběrového řízení na novou ředitelku mateřské školy Pohádka  v Kněževsi  –  

St. Kettner, V. Vlčková, Vl. Kašpar  

Zastupitelstvo obce upozorňuje: 

- na nutnost vyřešení pohledávky p. Vláškové vůči OÚ ve výši 19 690,- do jejího odchodu z pozice ředitelky mateřské školy 
Pohádka, tj. do 31.8.2011 

 
 

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 11. 7. 2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Územní plán rozvoje obce Kněževes v konečné verzi po zapracování připomínek starosty obce 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Informaci starosty o postupu oprav v budově základní školy v Kněževsi a o prodlení v administrativním zajištění 
schválené dotace od Stč. Kraje 

2. Dne 29.7. se uskuteční schůzka výběrové komise jmenované za účelem výběru ředitele/ředitelky MŠ Pohádka 
v Kněževsi. Členy výběrové komise jsou i zástupci České školní inspekce a Stč. Kraje. 

 
 

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Kněževes konaného dne 15. 8. 2011  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Výrok komise určené pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitelky MŠ Pohádka v Kněževsi. Výběrovou komisí 
byla kandidátka paní Mgr. Niké Slabová doporučena jako vhodná a splňující požadavky na vypsanou pozici v pěti 
ukazatelích. Mgr. Slabová je jmenována ředitelkou MŠ s účinností k 1.9.2011. 
K datu 31.8.2011 bere ZO na vědomí odstoupení paní Dagmar Vláškové z funkce ředitelky MŠ. 

2. Návrh smlouvy o poskytnutí EO z kapacity ČOV firmě Servind spol. s r.o. Další jednání ve věci dopracování bankovní 
garance jako nedílné součásti smlouvy je svoláno na středu 17.8.2011 v 17,30 hodin. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Informaci starosty o postupu oprav v budově základní školy v Kněževsi  
2. Informaci starosty o jednání zástupců obce na MěÚ Černošice o územním plánu Kněževse. Vyjádření MěÚ Černošice 

k předloženému plánu bude doručeno ve lhůtě 30 dnů. 
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OÚ SE KONÁ 

26. ZÁŘÍ OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ 

 
 

Opravený můstek … 



 

Dotace začínají být dobrým nástrojem financování rozvoje naší obce a regionu 
 

 

GRANTOVÁ KOMISE:   
Dotace začínají být dobrým nástrojem financování rozvoje naší obce 

Grantové a dotační tituly jsou základní formou poskytování finančních příspěvků pro rozvoj místních samospráv tedy i naší 
obce a to nejen z krajského rozpočtu, ale i jiných dotačních titulů. 
Obec Kněževes pomalu, ale jistě začíná velmi odpovědně využívat možnosti čerpání dotačních titulů, které umožňuji její 
rozvoj. Podařilo se dosáhnout během několika let na finance z dotací a tím se přispělo k vytvoření krásné a funkční mateřské 
školy, došlo k udržení a revitalizaci naší „historické lipové aleje“ a malým střípkem byla i dotace od Středočeského kraje pro 
naši knihovnu, kterou dobře vede naše knihovnice pí Dagmar Marta Jelínková.  
Koncem 2010 se naše obec opět rozhodla využít dotačních titulů Středočeského kraje a požádat v rámci programu FROM 
(Středočeský fond rozvoje měst a obcí) o dotaci na první fázi rekonstrukce budovy základní školy v centru obce – a opět jsme 
slavili úspěch, dotace byla přidělena, nyní jen dílo dokončit a zajistit vyúčtování s krajem. Musím říci, že je to zásluha 
kolektivu, který žádost a podklady připravoval od projektové společnosti, přes starostu, některé zastupitele a plno dalších 
spřízněných duší.  
V budoucnosti bychom se v naší obci měli zaměřit na klíčové projekty. Mezi klíčové určitě bude patřit dokončení druhé fáze 
rekonstrukce naší školy, vybudování multifunkčního sportovního komplexu v okolí hřiště a třeba i rekonstrukce kulturního 
domu za účelem širšího využití ke sportovním a komerčním účelům. Nevyhneme se dořešení problematiky týkající se 
rekonstrukce a dostavby společné čističky odpadních vod s obcí Tuchoměřice. Právě rekonstrukce a dostavba může převýšit  
zhruba 10.000.000. – Kč a pro rozvoj naší obce je stěžejní a to v návaznosti na územní plán. 
Pokud máte nápad na získání dalších dotací, které povedou k rozvoji obce  - přijďte na zasedání zastupitelstva, na obecní úřad 
nebo mne kontaktujte na e-mailu kasparlk@seznam.cz případně člena naší grantové komise mgr. Luďka Černého. 
Díky za dosavadní podporu, spolupráci a těším se na společnou práci pro naši obec.                                        
                                                                                                                                                                                            Ing. Ladislav Kašpar 

                                                                   Zastupitel obce Kněževes a člen komise rady Středočeského kraje pro rozvoj podnikání 

 
INFORMAČNÍ KOMISE : 
V červenci se sešla komise k projednání podmínek rozšíření kabelové televize o program Prima Love - třetí plnohodnotný 
program, který spustila 8. března, na Mezinárodní den žen televize Prima, kde využila licenci pro celoplošné zemské a satelitní 
digitální vysílání televize R1. Prima Love je zcela samostatným programem, který vysílá v pozemním multiplexu 3, na satelitní 
pozici 23,5 stupně východně, ale také po kabelu a IPTV. Jako pozemně vysílající stanici ji musí všichni poskytovatelé kabelové 
televize a IPTV povinně zdarma zařadit do nejnižší programové nabídky, dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
To by mělo být zajištěno v rámci jednání s provozovatelem kabelové sítě dle daných nabídek ( nejnižší nabídka 33 000,-bez 
DPH v analogovém rozvodu s možností budoucího navyšování TV programů dle nabídky a ceny, další cca 80 000,- plně 
digitální s volnějším rozšiřováním kanálů, avšak s nutností koncových uživatelů přijímat přes set top box), s návazností 
možnosti na vytvoření vlastního informačního kanálu, kde technické podmínky pro možnost vysílání jsou zjišťovány. 
Dále byla projednána úprava a sjednocení vnitřních prostor vývěsních tabulí u prodejny v novém „fotografickém stylu“.  
                                                                                                                                                                        Robert Souček předseda komise 

Zastupitelstvo obce zamítlo  na svém jednání ze dne 19.9. rozšíření kabelové televize o program Prima Love.pozn. red.  
 

 

 
 

Sečení veřejných ploch zvládneme svépomocí a za přispění pana Chládka, který nechal posekat trávu na veřejném 

prostranství již třikrát na vlastní náklady. Významnou pomocí při údržbě zeleně je firma pana Ryvoly. Další velkou akcí je  

rekonstrukce školy, která začala opožděně z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy na přidělení dotace. Stavbu provádí firma 

Spilka- Říha ze Soběslavi. Po váhavém rozjezdu byla stavba posílena dalšími pracovníky a skluz se pomalu dohání tak, aby 

během října byla škola opět plně v provozu. Samotnou kapitolou je MŠ, která zaměstnala radu obce převážně v letních 

měsících. Ředitelka MŠ a učitelky daly výpověď a na tomto podkladě zastupitelstvo obce vyhlásilo výběrové řízení. Koncem 

srpna byla vybrána paní Mike Slabová za ředitelku MŠ, dále byly přijaty další dvě učitelky. Věřím, že novému vedení se 

podařilo rozjet MŠ a stanovit si větší cíle. Ale obec musí být nápomocna, aby MŠ byla dobrým obrazem obce a stížností bylo 

co nejméně. Při dobrém počasí bude MŠ využívat místní hřiště a v nepřízni potom sál KD. 

Poslední dobou nám někdo poškozuje obecní majetek – nástěnky, odpadkové koše, ale kradou se i osobní věci a 

automobily. A tak se prostřednictvím „Kněževáku“ na Vás vážení občané obracím se žádostí o pomoc proti vandalismu. 

Tady si musíme pomoct sami a důsledně hlídat svůj i obecní majetek. 

                                                                                                                                                                       Stanislav Kettner   starosta obce  

    SLOVO STAROSTY - POKRAČOVÁNÍ                          

KNĚŽEVÁK                                            KOMISE OÚ INFORMUJÍ                                          3/2011 

      NOVÝ MOSTEK NA PĚŠÍ ZÓNĚ A PŘÍSTAVBA V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠKOLY 
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Škola v přírodě – Skryje u Rakovníka  

Na školu v přírodě v malebném prostředí CHKO 
Křivoklátsko jsme se moc těšili. Paní učitelky a další 
doprovod asi spíš na tu přírodu, protože ohlídat týden 29 
dětí 24 hodin denně není nic záviděníhodného. Měli jsme 
připravený takový program, aby čas na zlobení byl 
minimální. (Hodné děti dnes totiž existují asi jen 
v pohádkách, i když i tady se najdou výjimky.) Na Skryje 
nás upozornila paní Blanka Kloučková, spolupracovnice 
muzea Poděbrady, která u nás ve škole měla přednášku 
pro děti z oblasti geologie a zkoumání vzniku života na 
Zemi.   Moje kolegyně, paní učitelka Richterová, vše 
zařídila a loni jsme jeli do Skryjí poprvé. Letos jsme měli 
více dětí, všechny najednou by se do areálu nevešly, a 
proto jsme se rozdělili na dvě skupiny a ke 4. a 5. třídě 
jsme přibrali děti z Tuchoměřic, abychom areál naplnili. Po 
administrativní stránce jsme měli trochu víc starostí, ale 
vše klaplo. Druhá skupina nakonec neodjela z důvodu 
nemoci paní učitelky, ale příští rok snad už vše dobře 
dopadne. Ve Skryjích se nám velmi líbí zázemí pro děti. 
Mají dostatek místa a není tam v blízkosti frekventovaná 
doprava. Zapůjčují tenisové míčky i rakety, což děti velmi 
zaujalo a střídaly se v hraní tenisu na dvou kurtech, které 
mohly využívat během celého pobytu zdarma. Navštívili 
jsme Muzeum Joachima Barranda ve Skryjích, poslechli si 
základní informace a zkoušeli paměť prostřednictvím 
testu, který jsme v muzeu obdrželi. Díky OÚ Kněževes 
jsme měli dohromady s Tuchoměřicemi dostatek 
finančních prostředků na dva výlety autobusem, jeden na 
Křivoklát a lesní správu a druhý do hájovny Emilovna u 
Karlovy Vsi, kde byl připraven program pro děti i rodiny 
s dětmi Den s lesy ČR. Tam jsme se rozdělili na skupiny a 
absolvovali několikakilometrovou trasu s plněním úkolů 
týkajících se lesa a ochrany přírody. V areálu Emilovny se 

nám velmi líbil výcvik loveckých psů i dravých ptáků, děti 
si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky i luku, chůzi na 
chůdách, výrobu drobných předmětů ze dřeva, tkaní 
koberečků, divadlo a výstavku tam měl i AVES – záchranná 
stanice pro zraněné živočichy, kde jsme se byli na tři dny 
podívat na podzim. Děti byly z programu nadšené. 
Vstupné na hrad, střelbu z kuše, pití navíc na sportovní 
den a nějaké ty odměny zase hradilo Sdružení rodičů ZŠ a 
MŠ Středokluky a nemalou částkou na krepové papíry, 
lepidla, lepicí pásky a další potřeby a odměny nám přispěl 
Spolek žen Kněževes a někteří z rodičů. Všem sponzorům 
touto cestou moc děkujeme. Slohové práce všech dětí 
vyzněly ve prospěch školy v přírodě, jen pátá třída litovala, 
že příští rok už nemohou jet znovu. Naší největší 
odměnou je, že se všichni vrátíme v pořádku domů. Žádný 
příplatek za školu v přírodě není a máme za to stejný plat, 
jako kdybychom normálně učili, i když je v tom většinou 
sobota a neděle. Také nemáme povinnost na školu 
v přírodě jezdit. Děláme to pro děti, které zde získávají 
neocenitelné životní zkušenosti. Učí se najít si své místo 
v kolektivu spolužáků a obejít se (někteří úplně poprvé) 
bez rodičů. Nezanedbatelné je poznávání naší vlasti, 
nemusíme cestovat jen k moři nebo do cizích zemí, i u nás 
je krásně. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
kolegyni Ivaně Roučkové za výbornou spolupráci při 
přípravě školy v přírodě, mojí mamince paní Jaroslavě 
Hospodkové, paní Marcele Luisové a Ivě Roučkové mladší 
za vychovatelskou pomoc i naší paní zdravotnici Jeleně 
Potůčkové za pečlivé dohlížení na zdravotní stav 
svěřených dětí. Kromě paní učitelky pracovaly za opravdu 
symbolickou odměnu 500,-Kč za celý týden a braly ho ze 
svého volného času. Bez nich bychom školu v přírodě 
nemohli uskutečnit.                                                  Iva Farová 

 
 

Základní škola v Anglii 
26.5. Je 10,20 hod a my vyjíždíme. Ve 22hod.stavíme na 
poslední  pumpě v Německu, prší. Řidiči nám oznamují 
nepříjemnou věc - autobus má poruchu. 
27.5. Je 2,17 a.m. a my konečně se vydáváme na další cestu. 
Po 8.ranní přijíždíme do Londýna a vyrážíme: katedrála 
sv.Pavla, Tower Bridge, Tower atd. Večer nás čeká první 
setkání s anglickými rodinami. Plni obav přijíždíme do Oxfordu 
– Cowley na meeting point. 
28. 5. Vše dopadlo prima, večer se zase na své „rodiče“ či spíše 
„prarodiče“ těšíme. Čeká nás  Stratford, Warwick a Oxford. Ve 
Stratfordu jsme navštívili dům Williama Shakespeara a 
prohlédli městečko, ve Warwicku na středověkém hradě jsme 
strávili krásné odpoledne a na závěr si prohlédli univerzitní 
město Oxford. 
29.5. Vyrazili jsme do lázeňského města Bath, viděli slavné 
Stonehenge. V Salisbury jsme si prohlédli katedrálu, provedli 

shopping, při cestě jsme zahlédli křídového koně. Poslední večer a noc v rodinách, nikdo tam nic nezapomněl. 
Díky otázkám, které jsme povinně museli vypracovat, jsme se o nich leccos dověděli. 
30.5. Poslední den v Anglii začal návštěvou letního sídla královny ve Windsoru a pak hurá na Londýn. Skoro 19km 
procházku jsme zahájili u Buckinghamského Paláce, navštívili Madame Tussauds muzeum, báli se 
v horroru,prohlédli Downing Street, Picadilly Circus, Leicester Square, věnovali se nakupování v 7patrovém Lillien 
Whites, totálně vyjedli čínskou restauraci, přešli přes Tafalgarské náměstí, kolem Westminster Abbey a na závěr 
poslechli Big Ben, a to už byla pomalu půlnoc a my sedli do autobusu a vydali se na cestu domů. 
31.5.  Eurotunnelem přes Francii. Belgii a Německo jsme kolem 18,30 hod dojeli zpět do Středokluk. 
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Anglie 2011 



EXPONÁTY DO MUZEA 
 

Vážení občané, v případě, že máte 
doma jakékoli věci z dřívější doby  

a chcete je věnovat či zapůjčit  
jako exponáty do Muzea v Kněževsi, 
dejte je buď na OÚ nebo do obecní 

knihovny. Děkujeme. LURO 

24.8. 2011 - exkurze spolku Havlíček do Roztok - 
Vlastivědné muzeum, účast: D.M.Jelínková,J. Černá, 
L.Kučerová, správ. rada. Cíl: získání kontaktů na 
činnost archeologů v naší obci. Výsledek: 1.přehled 
roků, kdy se konaly v obci vykopávky od r. 1918… 
2.dokumentace o posledních vykopávkách v 
Družstevní ulici v  r. 2010/11 u Sedláčků - fotografie, 
nákresy atd. (pro reg.muzeum) 3. kontaktní adresy. 
Návštěva výstavy: Paleta vlasti – 50 let galerie, 
prohlídka lesoparku okolo zámku, získány 
propagační materiály - tipy pro volný čas, festivaly, 
galerie ZOO, výstavy, knihovna V.Havla, muzeum 
cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství, města 
Dobrovice,GASK (Galerie Středočeského kraje) … 

 

 

 
 

ČINNOST  OBECNÍ  KNIHOVNY  - období od dubna do srpna 2011 
 

Naše knihovna eviduje stále 39 čtenářů, z nichž 
poplatek 20,- Kč zaplatilo 24. Knižní nabídka se do 
31.8. zvýšila  na celkový počet 4 536 knih. Spolupráce 
se Státní vědeckou knihovnou Kladno trvá, 
elektronickou poštou byly doručeny v předstihu např. 
pozvánky na kurzy PC gramotnosti ve dnech 14.9. a 20. 
a 27.9., dochází i Malý bulletin knihoven 
Středočeského kraje, ročník 3. Navíc jsem vyplnila a 

odeslala Dotazník k průzkumu internetizace knihoven Dr.Richterovi do Národní knihovny v Praze. Došla i 
informace o vzdělávací akci, která se uskuteční 22.9. v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 
11, Praha 5 s názvem Rómské děti v knihovně. Pro školáky před prázdninami knihovna připravila další přednášky 
s besedami ve spolupráci s paní učitelkou Ivou Farovou  a to:  
11.4. Péče o zdraví občanů v naší obci od r. 1918 do dnešní 
doby. 
14.5. Kněževeská Bílá skála. Letiště. 
6.6. Stopy válek v naší obci - 15.stol. Husitství. Zaniklá tvrz Na 
Slovance, 17.stol. Třicetiletá válka. Zaniklé Vervenice, 20.stol. 
I. a II.svět.válka – Pomník obětem. Desky. 
11.4.  knihovna připravila výstavu na téma Regionální 
památky v Kněževsi a v květnu dvě menší výstavky, např.      
O svaté Anežce české… 
16.5. se sešli na OÚ představitelé všech spolků. Za knihovnu, 
spolek Havlíček a muzeum  referovala  knihovnice. 
Během letních měsíců  knihovna fungovala non stop. 
Půjčovaly se knihy a zapisovaly se přírůstky.   
Děkuji svým kolegyním – paní J.Černé a Ing. J.Havlůjové za účinnou spolupráci, také paní učitelce Ivě Farové, též 
Mgr. L.Černému a R. Součkovi z Kněževáku, Obecnímu úřadu i veřejnosti za zájem a za přízeň, kterou projevují při 
kulturním dění v naší obci.                                                                                                              D.M. Jelínková, knihovnice 
 

O počátcích Obecní knihovny  Z Pamětní knihy obce Kněževse, díl I., str. 57 

… V r. 1820 koupil č.45 od Šebků rod Macáků, bydlící v nájmu v č. 36. Obuvníci. Václav Macák byl vlasteneckým knězem 10 
let. Zemřel souchotěmi ve 33 letech. Po něm má obec památku – knihy – zvláště Riegrův Slovník naučný …  
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ČINNOST SPOLKU HAVLÍČEK, o.s.  - dění kolem reg.muzea od dubna do 31. srpna 2011 
 

Správní rada se sešla 8.6. a 17.8. 2011 nad plněním plánu. Vzdělávací, podpůrný a humanitární cíl práce je 
dodržován. Letní shromáždění členstva proběhlo v sobotu 25.6. v knihovně. Na něm se uskutečnila 2. část 
přednášky na téma Aktuální zkušenosti z ročního pobytu v USA  se zajímavou fotodokumentací a se 
zasvěcenými odpověďmi na dotazy, kterou přednesla sl.Ing.J.Havlůjová. O činnosti spolku je veřejnost 
informována prostřednictvím webu na internetu, což zajišťuje Ing.J.Zhoř, dále na vývěsce u samoobsluhy – 
zajišťuje paní L. Kučerová  a v Kněževáku. Kladné ohlasy občanů se týkaly plakátu Farní charity Beroun o 
pomoci seniorům a zdravotně handicapovaným v domácnostech, a též programům divadla Na Fidlovačce, 
zveřejňovaným v několikaměsíčním předstihu. Správní rada spolku se 16.7.zúčastnila akce OÚ Čaje pro seniory  
přednáškou na téma: Stopy I.světové války v naší obci-oběti a legionáři, pomník před školou a pamětní deska 
v kapli, výklad byl  doplněn obrazovým materiálem. Spolek připravil i výstavku regionálního muzea v obci ve 
spolupráci s knihovnou. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1750 Kč na činnost Muzea, které byly předány 
do pokladny spolku paní J.Černé. Spoluobčanům i organizátorům Čajů pro seniory - všem dárcům, děkujeme za 
podporu naší další činnosti  a  povzbuzení. Tradičně správní rada připomněla jubilea našich členů a členek. Dne 
24. srpna 2011 se uskutečnila exkurze  do Vlastivědného muzea v Roztokách s cílem získat kontakty, přehled o 
tom, kdy se od r. 1918 konaly archeologické výzkumy na katastru obce a také  získání dokumentů o posledních 
vykopávkách v Družstevní ulici. O výsledcích byla informována Školská a kulturní komise OÚ, Radě předán i 
písemný dokument z akce správní rady. Kromě toho  doporučujeme i ostatním výstavu Paleta vlasti a prohlídku 
lesoparku  v okolí zámku i další zajímavosti včetně propagačních materiálů …    Pro Kněževák připravila Prom.uč. D.M. Jelínková.  

 

      
 
 
    

 



 

  

 

 

 
 

V pátek dne 19. srpna se mnoho našich občanů přišlo naposledy rozloučit s kněževeským rodákem panem Václavem 

Čermákem, který zemřel 13. srpna 2011 ve věku nedožitých 83 let. 

Jeho jméno je spojeno s člověkem, který se významně podílel na rozvoji, výstavbě a zvelebování obce především v 80. letech 

minulého století. V čele zastupitelstva obce jako  tehdejší předseda MNV působil od května 1986 do června 1990. 

V průběhu svého funkčního období, ale i před ním, se podílel na výstavbě takzvaných „akcí Z“.  Při rekonstrukci kulturního 

domu, která probíhala od června 1980 do listopadu 1982, odpracoval jen v roce 1982 celkem  360 brigádnických hodin. Za 

období jeho působení v čele obce byl dostaven sportovní areál, opravena kaple, chodníky, místní komunikace, čekárny, 

vyčištěna Ouvalka a mnoho dalších akcí.. 12. prosince 1986 byla za jeho účasti otevřena nová prodejna. 

V paměti našich spoluobčanů je však jeho jméno nejvíce spojeno s přípravami a uskutečněním oslav u příležitosti 900. výročí 

založení Kněževse, které se konalo na posvícení dne 1. října 1988. V kulturním domě 

se tehdy sešlo mnoho rodáků a obyvatel obce, v budově základní školy byla 

uspořádána výstavka o kněževeské historii a obcí byl uskutečněn slavnostní průvod. 

Pan Václav Čermák byl také členem hasičského sboru, ale především laskavým a 

oblíbeným sousedem a 

spoluobčanem. Patřil 

mezi ty obětavé, kteří 

pro náš krásný dnešek 

věnovali mnoho svých 

sil. Jeho jméno jistě 

nebude zapomenuto 
 Za OÚ Kněževes 
Ing. Václava Vlčková  
           členka rady 

                                                                                    a místní kronikářka               
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Memoriál Františka Kubra - VI. ročník  
Týden po konci mistrovských soutěží se tradičně konal Memoriál Františka Kubra, letos již VI. ročník. Organizaci trochu nabouralo odmítnutí 
loňského vítěze Interu Letiště, který byl na tento  termín již smluvně zavázán na jiné akci. Také tradiční účastník TJ Ruzyně se omluvil. Místo 
nich se podařilo zajistit mužstva Tuchoměřic a Slavoje Suchdol. Tuchoměřice , to byla směs B mužstva s dorostenci doplněná třemi hráči A 
mužstva a Suchdol poslal B mužstvo hrající III. třídu Prahy. Utkání přispěla k vyzkoušení nových hráčů s kterými se bude počítat v příštím 
ročníku mistrovských soutěží a k dobré úrovni připěli i velmi dobří rozhodčí, v sobotu pan Fára a v neděli pan Sliacký. Celkovým Vítězem se 
stalo mužstvo Sokola Jeneč, které nastoupilo s A mužstvem hrajícím I.B třídu. Nejprve si poradili s Tuchoměřicemi výsledkem 5 : 3 a ve 

finále se Suchdolem 5 : 0. Kněževes obsadila třetí místo, nejprve hrála se Suchdolem 0 : 0 a prohrála na desítky a v utkání o třetí 
místo porazila Tuchoměřice 7 : 3.  Celkové pořadí:  1. Sokol Jeneč  2. 

Slavoj Suchdol B  3. Sokol Kněževes  4. Soklo Tuchoměřice B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
POSLEDNÍ ZÁPAS - Kněževes - Tursko 5 : 2 ( 1 : 2 )      Vynikající druhá půle přinesla body. Po nevýrazné první polovině, přišlo ve druhém 
poločase velké zlepšení. Zatímco celý první poločas naši nestíhali, všude byli pozdě, nedokázali se vyrovnat s tvrdostí soupeře, po obrátce 
bylo vše jinak. Naši zpřesnili kombinaci a soustředěnou a trpělivou hrou soupeře prakticky nepustili před naši branku. V posledních deseti 
minutách pak třemi góly úplně otočili zápas. Tursko takový výsledek už dlouho nepamatuje.    Další mistrovský zápas se hraje v neděli 25.9. 
od 16.30 v Červeném Újezdě.                                                                                     Články čerpány z internetových stránek TJ Sokol Kněževes pozn. LURO 
 

TABULKA ROSPISU ZÁPASŮ A DOSAVADNÍ VÝSLEDKY 

1   :   2  JENEČ B KNĚŽEVES 

1   :   3  ROZTOKY B KNĚŽEVES 

5   :   2  KNĚŽEVES TURSKO 

NE 25.9.  16,30 Č.ÚJEZD B KNĚŽEVES 

NE 2.10.  16,30 KNĚŽEVES JINOČANY B 

VOLNO    

NE 16.10. 15,30 STŘEDOKLUKY B KNĚŽEVES 

NE 23.10. 15,30 KNĚŽEVES HOSTIVICE B 

NE 30.10. 14,30 RUDNÁ B KNĚŽEVES 

NE 6.11. 14,00 KNĚŽEVES DRAHELČICE 

SO 12.11. 14,00 TUCHOMĚŘICE B KNĚŽEVES 

NE 20.11. 13,30 KNĚŽEVES ZBUZANY B 
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 VÍCE INFORMACÍ  - KOMENTÁŘE .TABULKY. ROZPISY. FOTO NA      www.knezevessokol.estranky.cz  

MUŽSTVO KNĚŽEVSE PŘI POHÁRU MEM. FRANTIŠKA KUBRA  ČERVENEC 2011 

…PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN NA HASIČKÉ SOUTĚŽI O „POHÁR 

STAROSTY OBCE“ V ROCE 1995 JAKO STAROSTA HASIČŮ 

JAKO STAROSTA OBCE PŘI PROJEVU U VÝROČÍ 900. LET ZALOŽENÍ 

OBCE A PŘI PROHLÍDCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA S P. KOLÁŘEM 

http://www.knezevessokol.estranky.cz/


 
 

 

  

 

 

Hasičský pohár v Kněževsi  
Dne 25. 6. 2011 proběhl již tradičně 15. ročník Hasičského poháru v Kněževsi na místním fotbalovém hřišti. I když 
nám počasí vyšlo, byl jen jeden možný termín, a proto k naší velké lítosti se nemohli zúčastnit naši věrní rivalové 
z Prčic a Vrchotic. Tím pádem na pohár dorazili jen Libčice, Středokluky a Kněževes, která postavila dvě mužstva. I 
když naše družstvo „A“ do soutěže dalo 
vše, stejně na družstvo Středokluk našim  
chybělo jenom několik málo vteřin. Je 
nám sice trochu 
útěchou, že hasiči 
ze Středokluk mají 
svoji mašinu po 
repasi upravenou 
jen na sport a 
proto i konečné 
druhé místo s 
tímto časem byl 
nakonec úspěch. 
 

Hasičská soutěž Černouček 

Náš sbor se zúčastnil již druhým rokem poříčské soutěže v Černoučku Ale ani tam se nám moc nedařilo. V prvním 
kole se trochu zazmatkovalo při nalévání savic a v druhém kole zaváhal mírně levý proudař a již se nepodařilo 
dotáhnout proudnici až na metu stříkání a tím 
trvalo nastříkání terče podstatně déle. Ale ani tento 
neúspěch naše družstvo nerozhádal a proto pevně 
věřím, že po delší době se podařilo dát dohromady 
partu mladých lidí, kteří si zaváhání některého člena 
navzájem nevyčítají a už se těší na další nácviky a 
soutěže. Dá se říci, že na tuto pohodu činných 
hasičů má také vliv celá rodina Čefelínova, jejíž 
členové se do všech akcí bez dlouhého přemlouvání 
zapojují a tím jdou mladším členům příkladem.                                                                                            
                                                 Za SDH Kratochvíl Pavel 
V Pilot clubu hořelo 

Dne 16.8. byl náš sbor vyzván 
stanicí Kladno k výjezdu na požár 
restaurace Pilot club. Po 
oznámení výjezdu bal náš sbor 
na místě za 14 minut v počtu 1 a 
5.   Po konzultaci s velitelem 
zásahu jsme byli požádáni o 
dohled požářiště. Samotného 
zásahu se náš sbor nemohl 
zúčastnit, jelikož bylo zapotřebí 
dýchací techniky. 
 

 
 

Měsíc srpen byl pro náš sbor velmi smutný. Během dvou dní nás 

navždy opustili dva dlouholetí členové. 

                                              Čermák Václav  ( 83 let )   

                                              řadu let působil jako starosta                Matiášek Slavomil (60 let ) 

                                              našeho hasičského sboru                                        dlouholetý člen                                                                                                                                        

Čest jejich památce  výbor SDH 
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Turnaj na Šumavě  V minulém čísle Kněževáka jsme vám, milí čtenáři, oznámili, že se chystáme na volejbalový turnaj na 

Šumavu a zároveň jsme vás požádali, abyste nám drželi palce. A pomohlo to … Mezi velice silnou konkurencí z Horšovského 
Týna, Domažlic, Plzně … Elita z Kněževse obsadila 4. místo. V boji o třetí místo nás porazili gympláci z Domažlic - věřili jsme si 
na ně, ale jejich mladá dravost přeci jenom zvítězila. Přejme jim to – aspoň jim to podpořilo jejich sportovní sebevědomí do 
dalších turnajů. Během celého dne jsme měli možnost nejenom ochutnat Koutské dobré pivo, ale i uzené selátko … V krásné 
prostředí jsme byli až do druhého dne. Starosta obce Kouty se osobně o nás velice pěkně staral. Zajistil nám ubytování, ukázal 
část uzavřeného zámku, … Druhý den se nás ujal historik obce pan Kliment a osobně nás provedl obcí a okolím a velice 
zasvěceně nám povyprávěl o historii tamější oblasti. Byli jsme se podívat i na vyhlídce s krásným rozhledem na okolní krajinu. 
Viděli jsme až do Domažlic a Rakouska. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek v Horšovském Týně, poobědvali v Domažlicích 
… Byl to velice hezký a poučný výlet do jižních Čech. Už se těšíme na příští 6. ročník na Šumavě…                                           LURO 
 

Článek uveřejněný v Koutských novinách: 

Pátý ročník volejbalového turnaje  
„O pohár Koutského zámku“ 
Pátý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev 
amatérů „O pohár Koutského zámku“ pořádal Sokol 
Kout na Šumavě a občanské sdružení „Kouto“ v sobotu 
28. května na zámku Kout na Šumavě. Devět 
přihlášených družstev sehrálo ve dvou skupinách krásné 
zápasy. Na prvním místě se umístilo družstvo 
z Horšovského Týna, další místa obsadily – Slimáčí 
komando z Klenčí pod Čerchovem, gympláci z Domažlic, 
Elita Kněževes, Postřekov, kout na Šumavě, Malí tygři ze 
Sušice, Derby 28 ze Starce a Koutský dřevák za poslední 
místo získali Mazlíci z Plzně. Všechna družstva obdržela 
věcné ceny. Až na krátkou odpolední dešťovou přeháňku 
se podařilo pořadatelům zajistit krásné počasí, uzené sele a dostatek Koutského piva.                  Helena Klimentová 
 

POZVÁNKA na IV. ročník volejbalového turnaje „Royal Cup Kněževes“  
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT   A ZÁROVEŇ SE POBAVIT 

sportovní areál Středokluky – „koupaliště“, sobota 24. září od 8.30-18.00 

přepokládaná účast je 12 družstev - přijedou družstva z Ústí nad Labem, Teplic, Šumavy, …  
za Kněževes budou hrát 4 družstva,  ZABIJAČKA ( jelítka, jitrničky, gulášek, …  ) 
nápoje: pivo + nealko – přímo u hřiště, zmrzlina, pro doprovod: dětské hřiště, restaurace … Luc 
 

 „Balabenka“ v Kněževsi 
Do sportovního sálu v Kulturním domě 
v Kněževsi si 20.9. t.r. družstva „ELITA 
Kněževes“ A a B doplněná z řad 
„Kněževeských juniorů“ a zástupcem 
„Ďáblů“ pozvala k přátelskému zápasu 
družstvo volejbalistů „Balabenka“ 
z Prahy. Sehrálo se snad 15 setů. 
Družstvo z Prahy se velice snažilo, avšak 
i v dramatických koncovkách měla naše 
„ELITA“ navrch. Kněževáci si chtěli 
změřit síly a aktuální úroveň svých hráčů 
před sobotním vrcholným turnajem 
„Royal Cup Kněževes 2011“.                      
S „Balabenkou“ jsme hráli poprvé. 
Sehnal je Jarda Roučka, neboť jeden 
z hráčů je jeho spolužák ze školy. Pozvali 
jsme je také na sobotní turnaj, avšak z časových důvodů by nedali družstvo dohromady. Pozvání na posvícenskou 
zábavu ale přijali. S výsledkem hry můžeme být spokojeni, avšak stále máme co zlepšovat.     Za oddíl volejbalu Luc 
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Jarda Roučka 

Vašek Čefelín 

Magda Čefelínová 
Luděk Černý 

Láďa Hanzlík 

Eva Hanzlíková 

Lenka Černá 

Jana Součková 

Robert Souček 



 

 

 
 

Dětský den v Kněževsi 
V sobotu 4.6. 2011 jsme si za slunného počasí užili dětský den v Kněževsi. Téměř  50 převážně kněževeských dětí  zdolávalo 

oblíbené  sportovní disciplíny – hody tenisovými míčky, chůzi na chůdách, válení sudů, skoky v pytlích… Prvních 5 soutěžících 

z každé věkové kategorie  bylo odměněno hodnotnými dárky, ale nejen vítězové, ale všechny děti si odnesly nějakou 

pozornost. K vidění byl výcvik psů, ukázka poslušnosti psů,  ukázka jojování, zásah hasičů a děti se mohly projet na koni.  

Odměnou bylo pojídání velkých koláčů a přetahování se lanem, děti proti rodičům.    Po zábavném odpoledni děti dostaly 

odměny   a   spokojeně   odcházely  domů.    Velké   poděkování  patří   OÚ Kněževes   -  panu  

starostovi obce Stanislavu Kettnerovi, našim hasičům, členkám ČSŽ , stálým sponzorům a všem,  

                                                                                                    kteří  se   podíleli  na  hladkém  průběhu 

                                                                                                    dětského dne. 

                                                                                                    Barbara Kubů  a Kateřina Krausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V nejbližších dnech chystáme například ukázku "letištních" psů na fotbalovém hřišti, výlet do křivoklátských lesů s lesníky z 

Lesů ČR, zahajujeme kurzy plavání ve Slaném, kroužky keramiky a angličtiny atd. Plánů máme hodně a o všem budeme 

průběžně dávat vědět v oněch vývěskách i v „Kněževáku“. 

Co je hlavním cílem všech těchto změn? Z našich dětí vyrostou za dvě tři desítky let zastupitelé, podnikatelé, hasiči, 

chovatelé, myslivci, zkrátka občané naší obce či nejbližšího regionu. Pokud se k různým místům a událostem v Kněževsi budou 

vztahovat jejich bohaté vzpomínky, jistě pak budou o ta místa a o celou obec pečovat s láskou a úctou a zachovají tak pro nás, 

pro sebe a i pro svoje následníky onen pospolitý, srdečný a neanonymní charakter, kterým se naše obec, ač v těsném 

sousedství velkoměsta, stále ještě pyšní. Máme mnoho možností dětem takové vzpomínky společně zprostředkovat a rádi 

proto přijmeme radu, námět či pomoc od každého, kdo si chce na školku (potažmo na svoji budoucnost) udělat čas a kdo má 

do spolupráce chuť.                                                                                                                                                             Mgr. Niké Slabová 
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                                      NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  -  POKRAČOVÁNÍ     

Český svaz žen - Klub Kněževes nabízí Odborné poradenství zdarma 

V případě zájmu kontaktujte paní Barešovou Kněževes 35      51251@seznam.cz  

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM – ČSŽ 
NEKÁZANKA 18 ( 16 ) PRAHA 1  www.inpc-praha.cz ,   tel : 222 211 024 ,  773 468 982 

Pokud jste momentálně bez práce, je Vám nad 50 let a jste evidováni na Úřadu práce ve 
Středočeském kraji a hledáte nové zaměstnání rádi bychom Vám nabídli : 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA               Kdy : jeden čtvrtek v měsíci 9.00 –17.00 hodin  cermakovamarta@csz.cz  
V přímém kontaktu i písemně poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací ( bydlení, dávky státní sociální 
podpory, důchodové pojištění apod. ) a pomoc při prosazování vašich práv a zájmů 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA                  Kdy : Čtvrtek, každých čtrnáct dní  9.00 – 17.00 hodin  cermakovamarta@csz.cz 
Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací, které jsou primárně spojené s nezaměstnaností, ale týkají se i 
návazných problémů klientek a klientů ( výpověď z práce, diskriminace, rozvod apod. ) a pomáháme prosazovat Vaše práva a zájmy. 

PSYCHOLOGIKÉ PORADENSTVÍ ZDARMA    Kdy : Po domluvě, na objednání. moravcikovakaterina@csz.cz 
Ocitli jste se v náročné situaci? Těžko zvládáte svůj život a potřebujete pomocnou ruku k tomu, abyste se zorientovali v možnostech řešení? Cítíte se 
na všechno sami? Nabízíme individuální sezení a možnost probrat situaci s terapeutkou, ale i podporu otevřené skupiny. Poskytujeme pomoc a 

vedení při zahájení podnikatelských aktivit. 

KARIERNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA               Kdy : každých 14 dní  9.00 – 17.00 hodin    moravcikovakaterina@csz.cz 
Odborná poradkyně vypracuje pracovní diagnostiku a podle ní Vám pomůže s orientací na pracovním trhu. Poradí Vám s přípravou životopisu, 
motivačním dopisem, s přípravou na pracovní pohovor, s prezentací Vaší osoby apod. Poskytujeme také pomoc  při zahájení podnikatel. aktivit. 

 

 

DALŠÍ POŘÁDANÉ AKTIVITY ŽEN V RUBRICE „AKCE“ 
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Dobrý den vážená redakce, reaguji na vaši výzvu o příspěvky do Kněževáku. Tento není sice 
úplně typický, ale prostě mi to nedalo, jistě pochopíte proč …  
 

PSÍ EXKREMENTY  Sami jsme majitelé dvou psů Retrievrů. Téměř denně s nimi obcházím naši 

rozkvétající se ves. Mimo jiné novinky ve vsi velice oceňuji rozmístění veřejných odpadkových 
košů a hlavně papírových sáčků na sběr psích exkrementů. Není pro mne problém si z plného 
zásobníku sáčků utrhnout jeden a použít ho během procházky, když je třeba a plastový zelený 
odpadkový koš je pak už vždycky poblíž.... Nevzhledné a nevoňavé "točenky" naši obec prostě 
hyzdí a tento úkaz, jen pár centimetrů od stojanu s košem i sáčky!!!! Nad tím opravdu zůstává 
rozum stát, třeba se dotyčný pejsek zastydí a napříště upozorní svého pána, že by po něm mohl 
uklidit a budeme zase všichni spokojení …                                                                        Pejclová Helena 
 

 

Pozn.: Také nás napadlo, co třeba rubrika nazvaná něco jako "naše útulná ves", kam by obyvatelé zasílali podobné snímky, 
jen u kontejnerů na třídění odpadů by se jich pořídilo dost a dost..... To, co tam někteří umí vytvořit by jen stěží provedli na 
své zahradě či u své popelnice ... A třeba když svůj výtvor uvidí zveřejněný, něco se v nich pohne ... Za zkoušku by to možná 
stálo... S pozdravem a přáním elánu do další redakční práce s obnovováním Kněževáku Pejclová Helena. 
 

KRAVSKÉ ZVONCE  Pravidelně každé pondělí můžeme slyšet "bučení a zvuk kravských zvonců", to k nám doráží rozvozové 

auto, u kterého si můžeme zakoupit a následně ochutnat poctivé mléčné výrobky. Zastávky jsou dvě, U zahradnictví              
(VP AGRO) od 13:20 - 13:25 a U Ouvalky/Družstevní (na návsi u rybníčku) od 13:30 - 13:35. Stání je krátké, proto je dobré být 
připraven. Ochutnat opravdu stojí za to, např. díky Selské sýrové pomazánce jsem si vybavila tu už skoro zapomenutou chu´t 
nových brambor na loupačku s "rozhůdou", jakou jsme u nás doma jídávávali o prázdninách, a to už je pěkná řada let . 
Zkuste i vy a uvidíte, co se vybaví vám …             Dobrou chuť přeje Pejclová Helena 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
asedání zastupitelstva se probírali i takovéto záležitosti…  
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Voda a vodné Jak jistě všichni víte, 

voda se stává jedním z hlavních 
problémů ve světě. Je proto nutné 
s vodou zacházet jako se vzácným 
zbožím. A dle toho se také odvíjí její 
cena. V naší obci máme tu výhodu, že 
rozvod vody až do domácností je 
majetkem obce, která správu o údržbu a 
přívod do domácností svěřila 
Vodohospodářské společnosti s.r.o. se 
sídlem ve Velkých Přílepech. S touto 
společností se také obec dohaduje o 
vodném a stočném. A díky kontrole ze 
strany obce má naše obec nejnižší tyto 
sazby v okolí. Obec se zajímá nejen o 
včasné splácení faktur, ale i o odběr a 
napojení jednotlivých domácností na 
kanalizaci. Pro vaši informaci: cena 
vodného se skládá z ceny vody odebrané 
z  Prahy  (cenu určuje Město Praha). 
Účtováno je celé množství vody, které 
projde do vodárny, dále z ceny údržby a 
oprav. Obec se proto snaží mít síť 
v pořádku (pro zajímavost - v r.2000 byl 
rozdíl mezi převzatou vodou a 
fakturovanou 35 %, současně je   to 
kolem 20%. Procenta vyjadřují ztrátu 
vody poruchami v potrubí). Proto 
jakýkoli odběr z  hydrantů (nejde přes 
vodoměry domácností) je započítán do 
ceny vody. Proto je nutné, hlavně v době 
letní při plnění bazénů zamezit 
jakémukoli odběru z hydrantů. Je třeba i 
hlásit odběr do kropících aut, pokud      
vodu neberou z nádržky. Nechtějme, aby 
se nám voda stále více zdražovala.                                                                
Jaroslav Boukal 
 

Drobné zvířectvo na vesnici patří  Při putování po České 

republice si nelze nepovšimnout, že na venkově , obzvláště ve 
vesnicích poblíž měst, panuje čilý stavební ruch. Lidé rádi opouštějí, 
ať natrvalo nebo jen na víkendy či jiné volné dny, městské prostředí. 
Rozrůstají se též vilové čtvrti v okrajových částech měst a vznikají i 
různá satelitní městečka. Zvyšuje-li se obliba života mimo sídliště, 
pak by bylo možno předpokládat, že stejný trend bude vykazovat i 
chovatelské hobby, ovšem spíše opak je pravdou. U novostaveb sice 
bývá volný prostor, do nějž by bylo možno zakomponovat vkusné 
chovatelské zařízení, avšak zájem o takové využití přilehlých 
pozemků nebývá časté. Současné představy osob, které se usadily 
na venkově, o životním stylu totiž mnohdy stojí proti zaběhnutému 
a léta praktikovanému způsobu žití na vesnicích, které se z nich 
tudíž vytrácí. Ne všem se však tento stav zamlouvá. Nelíbí se ani 
chovateli králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva Miroslavu 
Hellerovi, jenž přesídlil z Mladé Boleslavi do nedalekých Úherců. 
Venkovská stavení, u nichž se nepohybují různí živí tvorové, v něm 
vzbuzují dojem prázdnoty…                                             Jaroslav Boukal 
 

… i takhle vypadají některá zákoutí naší obce …  

na pondělním zasedání zastupitelstva se probírali 

i takovéto záležitosti…  
 



 

 
                                                                                                                        

Význam Baráčnických funkcí  Dobrý den vážení  čtenáři Kněževáku. Byl jsem požádán redakcí, abych opět napsal 

pár řádků o činnosti Baráčníků. Začal bych nejdříve tedy tím, jak se nazývají naše funkce a co znamenají. Obec vede tzv. 
„rychtář„ - to je vlastně předseda, který řídí celé dění obce (spolku). Dále je „místorychtář“, který rychtáře zastupuje v jeho 
nepřítomnosti.  Jejich pravou rukou je tzv. „syndička„ - to je  zapisovatelka. Dále následuje pokladník, který se u nás nazývá 
„berní„. „Slídilové účtů“ jsou revizoři pokladny. „Šafářka“ je tetička, která se stará o rekvizity a o majetek spolku. K ruce jí je 
tzv. „poklasná„. Obě se starají o občerstvení a pohostinnost.  „Vzdělavatelka“ je tetička, která se stará o kulturní vložku. 
„Gratulantka“ je tetička, která má na starost  hlídat svátky a narozeniny našich sousedů a tetiček. Dále následují funkce: 
švandimistr, praporečník, dráb, ponocný, opatrovnice praporu a další. Ale o těchto funkcích zase někdy příště …  
Ti z vás, kteří by měli zájem tyto funkce poznat osobně nebo by se přímo chtěli stát členy našeho spolku, co nejsrdečněji zveme 
mezi nás na naše zasedání, která se konají vždy druhou sobotu v měsíci od 14:00 hod. na naší rychtě v Kněževsi (Baráčnická 
rychta u zastávky BUS nad OÚ v Kněževsi).                                                                                               Vorlíček Zdeněk  - rychtář obce 

Pozn.: Baráčnické symboly Každý Baráčnický spolek se řídí regulemi, má své symboly a kroje. Baráčníci jsou pouze českou 

záležitostí na Moravě je nenajdete. Rychtáři baráčnických obcí mají rychtářské právo (je to dá se říci „žezlo“ - symbol jeho úřadu). Tím se 
zahajují i končí zasedání, skládají na něj slib noví členové, zahajují se jím plesy i slavnosti. Většina obcí má svůj prapor a májku.  
                                                                                                           Výňatek: Baráčnické symboly a kroje 

Zasedání Baráčníků 10. září se v Baráčnické 

rychtě v Kněževsi konalo přátelské setkání 

Batáčníků. Za OÚ se ho zúčastnili pp. Černý a 

Souček. Po úvodním slově rychtáře Z.Vorlíčka a 

přivítání chlebem a solí, vystoupily jednotlivé 

tetičky ke  zhodnocení činnosti za minulé období. 

Tetička vzdělavatelka přednesla informaci o 

významu „mužských vousů“, byla tažena tombola, 

kde každý získal nějakou sladkost či dobrý mok, 

přispělo se do pokladny spolku a začalo se živě 

diskutovat o budoucnosti Baráčníků. Dospělo se 

k řadě zajímavých závěrů … ale o tom až příště.  

LURO          
 

 

ČAJE PRO SENIORY aneb POSEZENÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ  Sobota 16. července byla pro „seniory“ 

obce Kněževes velice významným dnem. V místním kulturním domě se totiž poprvé uskutečnila akce pod názvem „Čaje pro 

seniory aneb posezení pro mírně pokročilé“. Záměrem bylo příjemné posezení u hudby, které mělo občanům nejenom 

seniorského věku vrátit čas vzpomínek na jejich mládí … a pochopitelně je také přitom trochu pobavit a zpestřit jeden sobotní 

podvečer. Po úvodním zahájení historicky prvních „Čajů“ starostou obce Kněževes Stanislavem Kettnerem hrál již orchestr 

Ladislava Krupičky polky, valčíky, tanga, country a další písničky z let dřívějších i současných k poslechu, tanci, ale i na 

přání. Ke zpestření programu přispěla krátká prezentace paní Jelínkové z místního Spolku Havlíček s tématem I. světové války 

věnovaným pomníku padlých u místní Základní školy v Kněževsi, informace o nové podobě vydávání obecního zpravodaje 

„Kněževák“ a v závěru posezení byl promítnut videoklip z oslav „900 let obce Kněževes“ z roku 1988. Spolek Havlíček a 

Muzeum obce Kněževes pro seniory připravily výstavu s materiály historie obce a pamětních listů, které si zájemci mohli 

zakoupit. Perličkou setkání bylo sdělení dvou překvapení: rozhodnutí obecního zastupitelstva, že v lokalitě u obecního rybníka 

bude u příležitosti prvního setkání seniorů na „Čajích“ vysazen pamětní strom „dub bahenní“ a druhým překvapením bylo 

předání pamětních listů všem zúčastněným (pozn. listy vytvořil vlastní kresbou Robert Souček).  Každý, kdo přišel, měl 

občerstvení zdarma (káva, čaj, zákusek). O vzornou obsluhu se staral personál místní restaurace „Kulturní dům“. 

S organizací, tombolou a roznosem občerstvení pomáhaly hostesky z oddílu volejbalu TJ Sokol Kněževes pí Jana Součková, 

Lenka Černá a Iva Farová. Senioři zpívali a tancovali až do té míry, že orchestr musel hrát písně mládí až do pozdních 

nočních hodin. Setkáním provázel Luděk Černý, který v závěru poděkoval nejenom sponzorům, ale všem, kteří pomohli setkání 

zrealizovat. Hlavní poděkování však patřilo seniorům, kteří tím, že přišli, pomohli k udržení další tradice v obci. Potleskem, 

kterým  v průběhu večera děkovali skladbám orchestru, v závěru ocenili i organizaci prvního setkání … Ke konci se začalo i 

grilovat. Během celého večera byla průběžně vyhlašována hodnotná tombola. Občané se sníženou pohyblivostí mohli využít 

bezplatnou dopravu na akci a následně zpět domů. Výtěžek z dobrovolného vstupu byl poskytnut na činnost Muzea v Kněževsi. 

Po celou dobu akce byl vyhlášen přísný zákaz kouření, což k překvapení bylo dodrženo. Akci pro občany pořádal a finančně 

podpořil OÚ Kněževes, spolupracovaly Spolek Havlíček o.s., restaurace „Kulturní dům“, LinkAmerika II spol. s r.o. , redakce 

Kněževáka … Organizátory akce byli LURO (LUděk Černý a RObert Souček). Pobavit se přišlo na 50 občanů a to i z okolních 

obcí Středokluky, Tuchoměřice, Makotřasy a dokonce i z Prahy … Na akci se přišla podívat i většina členů obecního 

zastupitelstva. Z důvodu toho, že se akce líbila, se již nyní začalo s přípravou dalších „Čajů“ v říjnu t.r. Proto senioři - těšte se 

na další překvapení …                                               LURO 
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Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude probíhat 
v sobotu  24. září  2011 , od 10:15 hod do 11:15 hod  před Obecním úřadem v Kněževsi 

fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA nebezpečný odpad, POVINNOSTÍ 
OBČANA je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad  volně u sběrného místa. 

Zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky, 
včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, obaly sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice, televize. 

 

Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat od  23. 9.  do  25. 9.  2011 
Kontejner  bude  přistaven v pátek odpoledne před OÚ obce Kněževes a odvezen v pondělí ráno. 

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad. 

 

 

 

 

Do Prahy zavítá Airbus A380 
Největší osobní letadlo světa se zhruba za týden, v době Kněževeského 
posvícení, vydá na předváděcí let do Prahy. Lufthansa ho chce ukázat v 
Praze a Budapešti. Dle informací je přílet do Budapešti (z Prahy) plánován 
na neděli 02.10.2011 po 12. hodině. Jelikož noční pobyt na Ruzyni je při 
této příležitosti vyloučen, letečtí nadšenci se mohou těšit na ranní přílet ze 
základny ve Frankfurtu a dopolední pobyt na ruzyňském letišti. Přesné 
časy budou známy blíže plánovanému termínu, který mohou posunout 
mimořádné provozní důvody, a proto je zatím žádná ze zúčastněných 
společností nemůže na dotaz potvrdit. Lufthansa chtěla letadlo registrace 
D-AIMH v Praze předvést 20.06.2011, slavnostní akci a premiéru v Praze 
překazilo pár dní před letem nechtěné poškození křídla. Nutná oprava tehdy nového letadla ještě před oficiálním převzetím odsunula 
termín dodávky a na plánovanou návštěvu Airbusu A380 u nás nezbyl při jeho vytížení čas. Podle dodatečně zjištěných informací by měl 
A380 na Ruzyni přistát v 9 hodin ráno. (V trupu se skrývají dvě paluby, které pojmou až 880 pasažérů. Ti mají v přepychové verzi modelu      
k dispozici například vlastní postel, bar, společenskou místnost, konferenční sály, obchody či tělocvičnu.)                                                     LURO 
 

 

O koních a lidech (II. část)  

Současně s potřebami vojenskými se koně stali nezbytnými i pro práci v zemědělství a dopravě. Již odedávna byli ale využíváni 
také pro zábavu. Koňské přehlídky a vozatajství patřilo k oblíbené zábavě aristokracie už od dob starověkého Říma. Z pohádek 
pak všichni jistě dobře známe hon na lišku (a jinou divokou zvěř) či rytířské souboje, kde cílem jezdce bylo dřevcem srazit 
protivníka k zemi. Všestranné schopnosti koní vedly také k vývoji mnoha sportovních odvětví. Pólo vyžadující rychlost a 
obratnost koně i jezdce vzniklo v Persii již před 2000 lety. Po mnoho století se zájmu jezdců i 
diváků těší i dostihy, skokový sport či drezura, které vyžadují především dokonalou souhru 
mezi koněm a jeho jezdcem.    V dnešní době se koně stále častěji objevují také na různých 
výstavách, kde předvádějí veselá čísla s jejich lidmi – s jejich přáteli. 

 
Ani dnes, v době kdy jsou koně především zdrojem 
zábavy a potěšení, se ale bez nich v mnohých odvětvích 
stále neobejdeme. Například pro práci v lese, ve 
strmém a pro stroje nepřístupném terénu, je kůň jako 
silný a pohotový partner těžaře stále nepostradatelný. 
Také při nahánění dobytka po letní pastvě na horských 
loukách zpět do stájí, je kůň i v našich krajích velice užitečný. Dále také můžeme poukázat 
na koně policejní, kteří se nezaleknou ani hlučného prostředí a se kterými i v divokém 
davu policie může rychle a přitom bezpečně pohybovat. V neposlední řadě jsou koně dnes 
používáni také pro rehabilitační jízdy, které ať na těle či na duši pomáhají různě 
handicapovaným   lidem  a dětem.  A  mnohým ostatním  přináší  radost  už  pouhý pohled   
na toto krásné a ušlechtilé zvíře.                                      Anča Čefelínová  Tereza Stibůrková 
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Přátelství a naprostá důvěra mezi  
koněm a člověkem ... 

 
       Tam, kde stroje končí, pracují koně ... 

FOTOSOUTĚŽ   “NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEK 2011“  

OÚ v Kněževsi vyhlašuje I.ročník foto soutěže o nejhezčí a nejnápaditější domácí vánoční stromek 2011. O 
vítězi budou rozhodovat děti ZŠ v Kněževsi. Bude se soutěžit o nákupní poukazy do TESCA v celkové 
hodnotě 1800,- Kč (1. místo 1000, 2.místo 500, 3. místo 300). Podmínky soutěže: vyfocený vánoční 
stromek ve vaší domácnosti může být buď v digitální podobě nebo i standardní fotografie. Jako příloha 
musí být dodán kontakt předkládající osoby (jméno, telefon, mail). Fotku předejte na OÚ v Kněževsi (možno 
předat i na disketě) či pošlete na mail knezevak.ou@seznam.cz a  to do 21.1. 2012.                              LURO 
 

 Délka 73 metrů, rozpětí křídel 80 metrů, ční do výšky 24 metrů, dolet 15 000 km, cena cca 7 mld. korun. 

http://www.planes.cz/cs/photo/1115109/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz


    srpen 

  Srpen má nejkrásnější počasí v roce. 

  Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

  V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

  Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

  Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

  Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

  Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 
 

    září 

  Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

  Bouřka v září - sníh v prosinci. 

  Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

  Teplé září - říjen se mračí. 

  Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

  Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 
 

 

 

                                                  

 

 
 

Poděkování paní knihovnici Dagmar Martě Jelínkové Ráda bych touto cestou poděkovala paní Jelínkové za 

spolupráci s místní základní školou. Již několik let pravidelně připravuje přednášky a zajímavosti o obci Kněževes u Prahy 

týkající se historie i současnosti obce. Žáci 4. a 5. třídy nejprve navštíví knihovnu, kde se dovídají o způsobu a možnostech  

vypůjčování knih, poté následuje několik přednášek od nejstarších vykopávek v Kněževsi a v okolí, přes seznámení se sochami 

a dalšími památkami, po stavbu silnic, letiště i novou výstavbu. U dětí nejoblíbenější je vypravování paní Dagmar o vlastních  

zážitcích z období 2. světové války a o propastných rozdílech v životě dětí i dospělých tehdy a nyní. Knihovna též vyhlašuje 

soutěže v literární tvorbě, kterých se většina dětí 4. a 5. třídy pravidelně účastní. Odměny pro děti financuje OÚ Kněževes, za 

což mu také patří náš dík.                                                    Za ZŠ a MŠ Středokluky Iva Farová 
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NĚCO PRO ŽENY: Zelí nás rozveselí aneb 

zázrak zdraví skrytý v hlávce zelí   Během stavby 

Velké čínské zdi dostávali kuliové nasolené zelí s rýží, aby byli zdraví 

a silní. Když Mongolové dobyli Čínu, převzali používání nasoleného 

zelí jako potravinu na cesty. Ve třináctém století přinesly Mongolské 

hordy znalost používání nasoleného zelí do Evropy. Zelí  konzumovali 

lidé od pravěku a již v raných dobách se zabývali jeho šlechtěním. 

Staří Římané díky jejímu složení  jej pokládali za zázračnou rostlinu. 

Zelí snižuje obsah cukru v krvi, proto se doporučuje lidem trpícím 

cukrovkou sníst každé ráno nalačno hrst kyselého zelí. Podporuje 

tvorbu krve, trávení, působí proti revmatickým bolestem, pomáhá při 

zácpě, při léčbě hemeroidů nebo chronické ochablosti střev. Posiluje 

imunitu. Štamprlička zelné šťávy denně je výbornou prevencí proti 

chřipce. Snižuje vysoký krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. 

Uklidňuje nervy a je dobré na nespavost. Nejvíc selenu má červené 

zelí a selen má vliv na potenci a plodnost.. Zelí zlepšuje funkci štítné 

žlázy, působí na ledviny, odstraňuje otoky, působí proti bakteriím, a 

dokonce má vliv na zlatého stafylokoka a bakterie tuberkulózy. Zelná 

šťáva působí proti kašli a napomáhá vykašlávání. Je vhodné při léčbě 

dny, zánětech kloubů a žlučníkových kamenů. Klinické pokusy 

dokázaly vysokou účinnost čerstvé zelné šťávy při léčbě žaludečních 

vředů a dvanácterníku. Dvanácterníkové vředy reagují skoro 

zázračně na pití šťávy ze zelí. Jedinou nevýhodou je často nadměrná 

plynatost. Zelné saláty a šťáva jsou vhodné při onemocněních srdce a 

ledvin. Působí močopudně, při arterioskleróze a při obezitě. Šťáva 

nebo odvar s medem se používá při léčbě zánětu hrtanu, průdušek a 

dalších onemocnění dýchacích cest. V kosmetice je maska z 

kysaného zelí je vhodná zejména pro problematickou trudovitou pleť. 

Přiložte kysané zelí na obličej a nechte jej 15 minut působit, poté 

opláchněte studenou vodou. Aby kousky zelí neodpadávaly, můžete 

dát zelí na gázu, přiložit na obličej, nebo jen potřít kůži šťávou ze zelí.                          

Dobrou chuť a veselou mysl přeje Miroslava Hejnová. 
 

Salát z čínského zelí   Smíchejte strouhanou mrkev, 

jablko nebo ananas, nakrouhané čínské zelí, hrozinky, 

přidejte zálivku z citronové a jablečné šťávy.    
 

RADY PRO PODNIKATELE: Jak správně uvádět cenový 

odhad  - důležité je neodpovídat na cenovou otázku holým 
číslem. Někdy se ale stává, že zákazník nechce odpovídat na 
naše doplňující otázky. A požaduje po nás odhad ceny bez toho, 
aniž bychom přesně věděli, co po nás vlastně bude chtít: 
"Potřebuju vymalovat byt. Kolik to bude stát?" Většina reakcí v 
takovém případě zní: "Jó paninko, to záleží na tom, jak máte 
velký byt. Za metr si účtujeme X Kč a pak ještě příplatky za 
přípravu a za míchání barev. A navíc bych to musel nejdříve 
vidět..."  Obdobně můžeme reagovat i my. Vyslovíme-li ale 
pouhou cenu, riskujeme, že si zákazník vybere někoho 
levnějšího. A pokud bude naše cena naopak výrazně nižší, 
zakázku můžeme ztratit pro nedůvěryhodnost. Východiskem z 
nouze je v této situaci tzv. "typický příklad" a okamžité převzetí 
iniciativy do vlastních rukou: "Za vymalování standardního 
panelového bytu 3+1 o 60 čtverečných metrech si účtujeme 
zhruba X – XX Kč. V této částce už máte barvu i práci, navíc také 
přípravu celého bytu, pokrytí krycími foliemi a jejich závěrečné 
odstranění. Pokud si chcete místnosti připravit sama, z této částky 
vám samozřejmě můžeme potom poskytnout slevu. Na které ulici 
bydlíte? Odpoledne budeme vedle, na ulici Y, domluvme se, že se 
u vás v X hodin zastavím a na místě vám připravím písemnou a 
závaznou nabídku..."                            (výňatek z textu od Pavla Řehulky) 

 
( výňatek z textu od Pavla Řehulky) 

 
TIPY NA VÝLET  Tabarka v Tunisku si užívá fantastické polohy u horského 

masívu v krásně zelené přírodě, která přímo vybízí k výletům do okolí. Na svazích tisíc 
metrů vysoké hory Jebel Biri se zde v zimních měsících setkáte i se sněhovou 
pokrývkou. V místní přírodě naleznete řadu zajímavých živočišných druhů, avšak ne již 
vystřílené lvy a leopardy. Krásný výlet je směrem k alžírským hranicím, kde jsou 
speciální horké a léčivými prameny. Možné je navštívit i Alžírsko. Hitem číslo jedna je v 
Tabarce potápění. V podmořském světě můžete spatřit krásně zbarvené ryby, langusty, 
černé korály, chobotnice i mořské ježky. Na ostrově, jenž je s Tabarkou spojen 
kartaginskou silnicí, stojí Janovská pevnost, jež kdysi sloužila jako útočiště tureckých 
pirátů. Velkou atrakcí jsou „Jehly“ zvané Les Aiguilles. Je to fotogenická senzace na 
západě. Jedná se o dvacet metrů vysoké skály, které vystupují v podivných až 
bizardních tvarech z moře. Kousek od města si můžete zahrát i golf.                                              
LURO 

 

 

PRANOSTIKY 



 

 
 

 

   pondělí 3. října  v 19,00 hod  

   NÁRODNÍ DIVADLO – ČAJ U PANA SENÁTORA 

   sobota 29. října v 15,00 hod    DIVADLO LAMPION KLADNO – ČERTÍK FIDIBUS 

        NEDĚLE  16.10.  od 10,00 hod                  NEDĚLE  16.10.    

 OD 15,00 hod 
 

  

 

                  MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU                        DLABÁNÍ DÝNÍ 
 A OPÉKÁNÍ BUŘTŮ - NA SPORTOVNÍM HŘIŠTI            A ŘEPY 
                            V KNĚŽEVSI                                            V KULTURNÍM DOMĚ V KNĚŽEVSI 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

                                                                                     SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS ZVE NA 

 

V KULTURNÍM DOMĚ 

HRAJE SKUPINA FÉNIX                                   VSTUP 80,- Kč 

SS 
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„KNĚŽEVESKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ“ 
Kulturní dům v Kněževsi  19. listopad  sobota - od 16.00 

I. ročník „Kněževeského štrůdlování“ je  soutěží o nejchutnější štrůdl (závin) 
SLADKÝ – SLANÝ – MASOVÝ, do níž se může zapojit široká veřejnost. 

Každý, kdo dodá minimálně  jeden kus štrůdlu 
do Kulturního domu v Kněževsi dne 19.11. od 16.00 do 16.30, 

může bojovat o titul „NEJLEPŠÍ ŠTRŮDLAŘ/KA“ a zajímavé ceny. 
U štrůdlu se bude hodnotit VŮNĚ – VZHLED – CHUŤ. 

 
Výtvory bude hodnotit při „Čajích pro seniory“ porota složená z řad zkušených seniorů. Takže milé 

kuchařinky a milí kuchaříci, přijďte se pochlubit, jak peče vaše trouba … !!!!   
Srdečně zve Zastupitelstvo obce Kněževes  

 

POZVÁNKA 
II. ČAJE PRO SENIORY aneb předvánoční posezení pro mírně pokročilé 

Kulturní dům v Kněževsi  19. listopad 2011  sobota 17.00 - 20.00 

hudba, tanec, zpěv, kulturní vystoupení žáků ZŠ, Baráčnické překvapení, video-promítání, 
přednáška o historii obce, výstava tvorby žáků ZŠ, vyhodnocení „Kněževeského štrůdlování“, 

tombola, předvánoční překvapení, vstup dobrovolný 
Srdečně zve Zastupitelstvo obce Kněževes  

 

VE ZKRATCE ☻ 23.-25.9. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ☻ 26.9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
☻1.10. POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA ☻ 2.10. AIRBUS A380 NA LETIŠTI ☻ 2.10 FOTBAL 
KNĚŽEVES - JINOČANY B ☻ 8.10. NOHEJBAL V KD ☻ 16.10. DRAKIÁDA☻16.10. 
HALLOWEENSKÁ PÁRTY ☻6.11.DIAKONIE ☻ 19.11. ČAJE PRO SENIORY 
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Druhý ročník soutěže 

„MISS Hasička České republiky“ 
už zná jména všech dvanácti finálových 

soutěžících. Nejkrásnější hasičky se utkají 

15. října od 19.00  

o titul královny českých hasičských sborů 
v TOP hotelu Praha.  

Více informací na www. misshasicka.cz    
LURO 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC - 8.10. 2011 (sobota) 
  Kulturní dům v Kněževsi, startovné 300,- Kč / tým – malé občerstvení v ceně 
  začátek turnaje v 9.00, prezentace v 8.30 
  přihlášky a startovné nutno podat v restauraci do 5.10. 
  systém turnaje bude určen podle počtu týmů – max.10 
  pokud počasí dovolí, budeme grilovat, točíme dobré pivko, … 
  případné dotazy v restauraci 
  pořádají Nohejbal Kněževes a restaurace Kulturní dům. 

 
 

Baráčníci ve sklípku … 
Zleva: Kosíková, Čermáková, Jaklová, Pejclová H. 

 

… jak asi bude naše ZŠ vypadat po dokončení rekonstrukce ?  

Krušovický pivovar zajel do 
naší obce, abychom okusili 
jeho vynikající pivo … akce 
měla velice zdařilý průběh a 
už se těšíme na jeho další 
návštěvu ,,,  
 

http://www.mpcopier.cz/
mailto:dejvice@mpcopier.cz
http://www.knezeves.cz/
mailto:knezevak.ou@seznam.cz
http://www.obrazky.cz/detail?q=na diplomy nohejbal&offset=217&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=232&ref=http://www.obrazky.cz/?q=na diplomy nohejbal&fulltext&from=181&resID=6YD8dMYisjGCErRERa4AWmuqB_TL-kRZX0cZoQNopew&imgURL=http://www.pivnifond.com/img/nohejbal-blok.jpg&pageURL=http://www.pivnifond.com/tema-4-info-pro-cleny.php&imgX=150&imgY=128&imgSize=5&thURL=http://media4.picsearch.com/is?6YD8dMYisjGCErRERa4AWmuqB_TL-kRZX0cZoQNopew&thX=128&thY=109&qNoSite=na+diplomy+nohejbal&siteWWW=&sId=HW0Q8-BTwAtSB9Hh_UAK
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